
Ed. 362. Frumvarp
til laga um bókhald.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1. gr.
Bókhaldsskyldir eru allir þeir, sem taldir eru i 2. gr. þessara laga, 

með þeim undantekningum, sem um getur i 3. gr. .

2. gr.
1 Kaupmenn, en kaupmaður er hver sá talinn í þessum lögum, sem hefir 

atvinnu af þvi að selja vörur, verðbréf og hverskonar lausafé eða fast- 
eignir, sem hann hefir í þvi skyni keypt.

2. Hlutafélög öll, kaupfélög, pöntunarfélög og samvinnufélög.
3. Bankar, sparisjóðir, vixlarar og vátryggingarfélög.
4. Umboðssalar, farandsalar, mat-, gisti- og veitingasalar, brytar, lyf- 

salar, forleggjarar, blaðaútgefendur.
5. Iðnrekendur allir, bæði handiðnaðar og verksmiðjuiðnaðar, þar með taldir



gas- og vatnsinnlagningarmenn, rafmagnsvirkjar, bakarar, klæðskerar, rak- 
arar, gosdrykkja- og ölgerðarmenn, rekendur hárgreiðslustofnana, lýsis- 
og sildarbræðslna, þvotta- og baðhúsa, rjómabúa, íshúsa, vatns- og raf- 
magnsveitna.

6. Þeir, sem reka útgerð til fiskiveiða, manna- og vöruflutninga og fisk- 
verkun.

7. Yöru- og skipamiðlarar, afgreiðslumenn skipa og þeir, sem hafa at- 
vinnu af að geyma vörur fyrir aðra.

8. Þeir, sem hafa atvinnu af rekstri bifreiða til mann- eða vöruflutninga.
9. Rekendur kvikmyndahúsa, leikhúsa, hringleikahúsa (cirkus) og fjöl- 

leikahúsa (varieté).
10. Þeir, sem taka að sér að flytja mál fyrir dómstólum eða gegna öðr- 

um málaflutningsmannsstörfum.
11. Byggingameistarar, verkfræðingar og aðrir, er taka að sér að reisa hús 

og gera önnur mannvirki, eða gegna öðrum byggingameistara- og verk- 
fræðingastörfum.

12. Þeir, sem hafa atvinnu af þvi að lána öðrum fé.
13. Þeir, sem hafa atvinnu af að sjá um jarðarfarir.

Læknrnn í kaupstöðum, er reka sjálfstæða atvinnu, svo og prestum í kaup- 
stöðum er skylt að halda sjóðbók.

3. gr.
Undanskildir bókhaldsskyldu eru þó þeir, er hér greinir:

1. Mat- og veitingasali, sem að staðaldri rekur fyrirtæki með aðstoð konu 
sinnar, barna innan 16 ára aldurs og tveggja aðstoðarmanna eða færri, 
og bryti, sem ekki rekur sjálfstæða atvinnu.

2. Handiðnarmaður, sem að staðaldri aðeins selur handavinnu sjálfs sin, 
konu sinnar, barna innan 16 ára aldurs og tveggja aðstoðarmanna eða 
færri.

3. Útgerðarmenn, einn eða fleiri, er reka fiskiveiðar eða mann- og vöru- 
flutninga á 2 bátum eða færri, undir 6 smál. brúttó hvor, eða aðeins 
einu skipi undir 20 smál. brúttó.

4. Sá, sem rekur fiskverkun með konu sinni, börnum innan 16 ára aldurs 
og fjórum mönnum öðrum eða færri.

5. Þeir, sem eigi reka fleiri en tvær bifreiðar til mann- eða vöruflutninga.
6. Þeir byggingameistarar, málaflutningsmenn og verkfræðingar, sem ekki 

reka sjálfstæða atvinnu.

4. gr.
Allir þeir, sem bókhaldsskyldir' eru samkvæmt 2. gr. og 3. gr., .skulu 

hafa tvöfalt bókhald, en þessu ákvæði er fullnægt með færslu þeirra bóka 
og yfirlitsreikninga, sem um getur í 5 .-8 . gr.

Lögreglustjórum er þó heimilt að veita smáatvinnurekendum, sem ekki 
fallá undir ákvæði 3. greinar þessara laga, undanþágu til allt að 5 ára í senn frá 
þvi að færa bækur sínar eftir reglum tvöfaldrar bókfærslu. Þeir, sem undanþágu



beiðast, skulu faera gild rök fyrir því, að það sé þeim, einhverra hluta vegna, mn 
megn að færa tvöfalt bókhald. Einkum á þetta ákvæði við um þá, sem þegar 
hafa byrjað atvinnurekstur, er lög þessi öðlast gildi. Bókhaldi þeirra, sem und- 
anþágu fá, skal þó vera þannig fyrir komið, að það gefi greinilegar upplýsingar 
um f járhag þeirra.

5. gr.
Frumbækur.

I þær séu færð öll verzlunarviðskipti, önnur en þau, er hönd selur 
hendi daglega jafnskjótt og þau fara fram. „ 1 bók þessa skal rita nöfn 
þeirra, er hafa afhent og móttekið vöruna er hún var seld ( =  lánuð) eða 
keypt ( =  lögð inn), og sömuleiðis fyrir hvers reikning hún er úttekin eða 
innlögð og ennfremur verð hennar.

Samrit af viðskiptunum eins og þau eru bókuð i frumbókina skal 
ætið láta skiptavini i té, i hvert sinn er einhver viðskipti fara fram bóklega, 
nemi þau meiru en 2 krónum.

6. gr.
Sjóðbók.

1 hana séu færðar allar sjóðgreiðslur. Hver greiðsla færist sérstak- 
lega, þó er leyfilegt að færa i einu lagi fjárhæðir þær, er inn koma daglega 
vegna sölu gegn staðgreiðslu. Þeir, sem hafa sjálfvinnandi peningakassa, 
geymi renninginn með ástimplaðri niðurstöðutölu sem fylgiskjal með inn- 
færslunni. Ennfremur er stærri fyrirtækjum leyfilegt að færa undirbækur 
yfir sjóðgreiðslur, enda sé færslu þeirra hagað á sama hátt og sjálfrar 
sjóðbókarinnar. Skylt er að færa niðurstöðutölur undirbókanna daglega i 
sjálfa sjóðbókina, og sé i henni vísað til undirbókanna til sönnunar færsl- 
unum. Fyigiskjöl öll með sjóðgreiðslum séu tölusett og til þeirra visað i 
sjóðbókinni eða sjóðdagbókinni eða undirbókum þeirra, og þau síðan gevmd í 
réttri töluröð.

Ennfremur sé í sjóðbók vísað til mótfærslna eða tilsvarandi færslna 
í öðrum bókum (t. d. viðskiptamannabók, sjá 7. gr., aðalbók, sjá 8. gr., 
frumbókum o. s. frv.).

Sjóðbók skal vera innbundin og tölusett.
Undirbækur við sjóðbók mega vera lausblaðabækur.

7. gr.
Viðskiptamannabók.

1 henni skal færður sérstakur reikningur yfir viðskipti við hvern 
viðskiptamann, önnur en þau, er hönd selur hendi. 1 bókina skulu við- 
skipti þau, sem færð eru i frumbækurnar, skráð á sama hátt og þar, eða



samanlagðar fjárhæðir þær í krónum og aurum, er úttekt eða innlegg 
nemur í hvert sinn samkvæmt frumbókunum. ■— Þó er leyfilegt, sé um 
uttekt að ræða, sem samið er um, að greiða skuli að fullu viku- eða mán- 
aðarlega, að færa i viðskiptamannabókina samanlagðar fjárhæðir þær, 
sem úttekt hvers viðskiptamanns hefir numið um vikuna eða mánuðinn 
samkv. frumhókunum, ennfremur að færa sameiginlegan reikning i við- 
skiptamannabók fyrir alla þá viðskiptamenn, sem aðeins hafa slik viðskipti.

Yið færslu á viðskiptamannabók sé ætíð vísað til mótfærslna eða til- 
svarandi færslna i öðrum bókum (t. d. sjóðbók, aðalbók, frumbókum 
c s. frv.).

Nota má lausblaðabækur sem viðskiptamannabækur, en þó því aðeins, 
að þá sé færður sameiginlegur viðskiptareikningur fyrir alla viðskiptamenn, 
er reikning hafa i viðskiptamannabók, i aðalbók, dagbók eða sjóðdagbók 
(sjá 8. gr.). I reikning þennan má færa úttekt og innlegg viðskiptamanna 
samandregið eftir frumbókunum og öðrum bókum, enda sé visað til þeirra 
til sönnunar færslunum.

8. gr.
Skylt er að færa eftirgreinda yfirlitsreikninga um reksturinn:

1. Reikning(a), er sýni brúttótekjur (t. d. i verzlunum reikningur yfir 
keyptar og seldar vörur, í framleiðslufyrirtækjum reikningur yfir seld- 
ar afurðir o. s. frv.).

2. Reikning(a), er sýni rekstrarkostnað.
3. Reikning(a), er sýni víxlaviðskipti (víxlareikning, accept-reikning).
4. Reikning(a), er sýni framlög og úttekt eiganda (eigenda) til og frá 

fyrirtækinu í peningum eða öðrum verðmætum.
5. Reikning(a), er sýni, hve mikið fé er lagt í byggingar, skip, áhöld og

aðrar eignir, sem ætlaðar eru til stöðugrar notkunar við reksturinn.
6. Aðra þá reikninga, sem i hverju einstöku dæmi eru nauðsynlegir til 

þess, að þvi grundvallaratriði tvöfaldrar bókfærslu verði fylgt, að hver 
fjárhæð sé færð á tveimur stöðum.

Reikningar þessir skulu færðir i sérstakri tölusettri, bundinni bók, 
aðalbók, dagbók, eða í sjóðbók, sem þá nefnist sjóðdagbók. Við færslu i 
reikninga þessa sé ætíð vísað til mótfærslna eða tilsvarandi færslna í öðr- 
um bókum (t. d. sjóðbók, viðskiptamannabók, frumbókum o. s. frv.). ,

9. gr.
Allir þeir, sem bókhaldsskyldir eru samkv. lögum þessum, eru skyld- 

ir að gera yfirlit um efnahag sinn (efnahagsreikning) einu sinni á hverju 
almanaksári, ásamt yfirlitsreikningi um reksturinn á undanfarandi reikn- 
ingsári.

í Reykjavik séu reikningar þessir fullgerðir og undirskrifaðir 1 mán- 
uði eftir lok reikningsársins, en annarsstaðar á landinu 2 mánuðum. Lög- 
íeglustjórum er heimilt að veita undanþágu frá þessu ákvæði, ef brýnar



ástæður eru fyrir hendi, en þó sé reikningsuppgerð ætíð lokið 3 mánuðum 
eftir lok reikningsárs.

Reikningarnir séu færðir i sérstaka löggilta bók, efnahagsbók, i sjóð- 
dagbók eða aðalbók, ef þær eru löggiltar.

Yið samning reikninganna sé til sönnunar vísað til bóka þeirra, sem 
færðar eru.

10. gr.
Á efnahagsreikningi séu tilfærðar allar eignir og skuldir hlutaðeig- 

enda, eins og þær eru i lok reikningsársins.
Eignir ber að tilfæra með þeirri fjárhæð, er raunverulega svarar til 

verðmætis þeirra.
Óvissar kröfur séu tilfærðar með nafnverði, og síðan í sjálfum efna- 

hagsreikningnum gerður frádráttur fyrir þeirri fjárhæð, sem sýnt þykir, 
að eigi muni greiðast. Kröfur, sem fjrndar eru að lögum, má eigi tilfæra 
sem eignir á efnahagsreikningi.

11. gr.
Efnahagsreikningi fylgi greinargerð um allar veðsetningar á eignum 

hlntaðeiganda, að svo miklu Ieyti, sem greindur reikningur ber slikt ekki 
með sér, ennfremur allar ábyrgðir, er hann hefir tekizt á hendur fyrir 
aðra.

12. gr.
Sjálfráðir eru menn, hverjar bækur þeir færa aðrar en þær, sem 

fyrirskipaðar eru i lögum þessum.

13. gr.
Eigi má rita i bækur þær, sem fyrirskipaðar eru með lögum þessum 

— aðrar en frumbækur — með blýanti. Ennfremur eigi skafa út eðá gera 
á flirnan hátt með ásetningi ólæsilegt það, sem eitt sinn hefir verið i  þær 
skráð, eða rita ofan i skriftina, svo að ólæsilegt verði það, er áður stóð, 
enda þótt fyrst hafi misritazt af vangá. Þurfi að gera breytingu á því, sem 
eitt sinn er ritað, skal annaðhvort leiðrétta það með annari innfærslu, er 
komi til jafnaðar annarsvegar við það, er ofritað var hinsvegar, eða bæti 
þvi við, er vanritazt hafði, eða þá þannig, að strika út það, sem rangt 
várS, án þess að ólæsilegt verði það, er út var strikað, en rita leiðrétting- 
una milli lina eða á spássiu, eftir því sem bezt hentar.

Eigi má rifa eða á annan hátt losa blöð úr þeim innbundnum bók- 
um, sem fyrirskipaðar eru með lögum þessum. .

14. gr.
Skylt er hverjum bókhaldsskyldum að geyma i skipulegri röð öll 

bréf og simskeyti, er honum berast viðkomandi atvinnu hans, og ennfrem- 
ur að halda eftir samriti af öllum þeim bréfum og símskeytum, er hann



ritar og sendir öðrum bókhaldsskyldum viðkomandí atvínnunní, og geyma 
eftir sömu reglum.

15. gr.
Allar þær bækur, sem fyrirskípaðar eru með lögum þessum, ásamt 

fylgiskjölum, svo og bréf þau og símskeyti, samrit bréfa og símskeyta, sem 
um ræðir i næstu grein hér á undan, séu geymdar í 10 ár frá því siðast er 
ritað í bækurnar og bréfin, eða simskeytin móttekin eða send.

16. gr.
Nú er skuldar krafizt innan þriggja missira frá því er hún varð til, 

og skal þá það, sem skráð er í bækur þær, sem fyrirskipaðar eru með lög- 
um þessum, hafa það sönnunargildi, ef bækurnar eru vel og skipulega rit- 
aðar, og engin atvik liggja lil, þau er gera bókunina grunsama, að álíta 
skal það rétt, er i þeim stendur, ef aðili sá, er í hlut á, vill eigi synja fyrir
með eiði, að rétt sé bókað. Nú er liann dauður, eða að hann getur ekki
eiðinn unnið sakir vitfirringar eða þviumliks, og má 'þá, ef engin atvik 
liggja svo til, að þau geri það ísjárvert, dæma eiganda eða umráðamanni 
fyrirtækisins heimilt að sanna sitt mál með eiði sínum, eða eiði þess manns, 
er í bækurnar hafði ritað það, er um var þrætt.

Að þeim fresti liðnum, sem að ofan er nefndur, missa bækur þær,
sem fyrirskipaðar eru með lögum þessum, það sérstaka sönnunargildi, er
þeim er veitt samkvæmt þessari grein, þó aðeins gagnvart skiptavinum, 
sem sjálfir eru ekki bókhaldsskyldir; en í viðskiptum milli bókhaldsskyldra 
halda bækurnar gildi sinu án tillits til frests þess, er að framan var 
nefndur.

Nú eru báðir málsaðilar bókhaldsskyldir, og stendur sín innfærsla 
im  sama efnið í bókum hvors um sig, en ber eigi saman, þá hefir hvorug 
ínnfærslan sérstakt sönnunargildi.

Nú er fjárhæð færð i fleiri bækur en eina hjá sama manni (fyrir- 
tæki) og bókunum ber eigi saman, þá skal innfærslan eigi hafa sérstakt 
sönnunargildi. ■

17. gr.
Sé að áliti lögreglustjóra ástæða til að ætla, að einhver hliti eigi 

ákvæðum þessara laga um bókhald, er honum heimilt að rannsaka eða 
láta rannsaka bókhald hlutaðeiganda, og reynist bókhaldið eigi lögum þess- 
um samkvæmt, má ákveða hlutaðeiganda dagsektir, allt að kr. 25.00, unz 
hann hefir komið þvi i lag.

18. gr.
Brot gegn 5. gr. varðar sektum, kr. 5.00—200.00.

19. gr.
Brot gegn 4. gr. og 6.—9. gr. varðar sektum, kr. 10.00—1000.00. Kveði 

svo mikið að brotinu gegn greinum þessum, að bókfærslan geti bersýnilega 
i-kki náð tilgangi sínum, þannig að eigi sjáist, hversu rekstur fyrirtækis- 
ins gengur, hvernig efnum þess er varið eða hvemig hagur atvinnurekand-



f.ns stendur, varðar það auk sekta missi atvinnurekstrarleyfis eða stöðvun 
atvinnurekstrar um stundarsakir eða til fulls eftir atvikum.

20. gr.
Brot gegn 10., 11. og 13.—15. gr. varða sektum samkvæmt 19. gr. Sé um 

fölsun verzlunarbóka að ræða, eða geri einhver í sviksamlegum tilgangi rangan 
efnahagsreikning, eða eyðileggi eða skjóti undan bókum þeim og skjölum, sem 
um getur i 14. og 15. gr., varðar það fangelsi, eða betrunarhúsvinnu, allt að 
tveimur árum, ef miklar sakir eru.

21.gr.
Þeir, sem bókhaldsskyldir eru samkvæmt eldri lögum, en eigi færa 

bækur, sem fullnægja ákvaéðum laga þessara, mega hafa bókhald sitt 
óbreytt til loka reikningsárs þess, er yfir stendur er lög þessi öðlast stað- 
festingu.

22. gr.
Fara skal með mál út af brotum á lögum þessum og reglum sem al- 

menn lögreglumál.
• 23. gr.

Numin eru úr gildi með þessum lögum lög nr. 53, 11. júli 1911, um 
verzlunarbækur, og öll þau lagaákvæði, sem koma í bág við þessi lög.

24. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1931.


